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7 de novembre de 2018

RECLAMACIÓ DE SIMAP-PAS A la CONSELLERIA DE
SANITAT ENFRONT DE L'ACORD D’AUTOCONCERT 2018

Estimats/des amics/gues: el nou acord d’ autoconcert ha provocat un
important malestar entre els professionals sanitaris. Existeixen molts
aspectes qüestionables en aquest acord, encara que el tema econòmic ha
sigut el que ha despertat més indignació, que compartim, i ha provocat que
la Conselleria de Sanitat es replantege la modificació de tarifes i el
plantejament d'una nova negociació.
En aqueix context, el SIMAP-PAS considera que ha de tractar-se el
problema en profunditat considerant que es tracta d'una necessitat
estructural, que ha de resoldre's en termes de futur i equitat, amb respecte a
la legalitat evitant riscos laborals i afavorint la conciliació amb la vida
personal i familiar.
A aquest efecte, el 5 de novembre remetérem a la Conselleria un
escrit d'al·legacions que a continuació us aportem.

ASSUMPTE:
ACORD de 26 d'octubre de 2018, del Consell, sobre el programa especial
de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el sistema
valencià de salut en 2018. autoconcerts

EXPOSA:
U. - La situació de l'existència de demores en les llistes d'espera quirúrgica no
és nova, i la cerca d'una solució a la mateixa mitjançant l'ús de recursos propis
fora de la jornada ordinària de treball del personal (autoconcerts), tampoc.
L'Acord de 27 de gener de 2006, del Consell, va establir el programa de
autoconcertació per a la reducció de la llista d’espera quirúrgica en el sistema
sanitari de la Comunitat Valenciana, i l'Acord de 9 de maig de 2008, a més va
afegir altres activitats relatives a la detecció precoç del càncer de mama i
càncer colorectal.

DOS. - Els autoconcerts tenen la finalitat d'intentar solucionar problemes
assistencials que resultaria impossible afrontar-los amb el personal que
conformen els serveis implicats dins de la seua jornada laboral, sense que
suposara una sobrecàrrega de treball limitant que faria perillar la qualitat de
l'assistència sanitària prestada. D'aquesta forma, en els anys 2006 i 2008 es va
optar per la figura dels autoconcerts, sense una base reguladora adequada, ja
que no està contemplat aquest augment de la jornada ordinària per damunt d'el
que s'estableix en el vigent Decret de Jornada.
Podríem suposar que es tractava d'acords conjunturals i es farien en
espera d'una correcta regulació, amb el rang normatiu preceptiu, i que es
procediria simultàniament a la necessària reorganització dels serveis implicats,
per a una vegada solucionat el problema urgent, circumstancial, de les
demores en les llistes d'espera quirúrgiques, adequar els serveis prestats a les
necessitats assistencials.

TRES. - Ens trobem ara, 10 anys més tard de l'últim acord, amb un nou acord,
una nova versió, per a regular els autoconcerts, l'Acord de 26 d'octubre de
2018, del Consell, sobre el programa especial de productivitat per a la
reducció de la demora assistencial en el sistema valencià de salut en 2018, en
el qual s'amplia l’autoconcert per a reduir llistes d'espera dels temps
d'espera per a intervencions quirúrgiques i algunes exploracions
diagnòstiques.

QUATRE. - Es torna a camuflar la necessitat de donar una assistència
correcta dins del termini i en la forma escaient a la població, i que no pot
realitzar-se per falta de recursos humans per plantilles insuficients en els
serveis implicats, i ho converteix en un “programa o activitat concreta” per
a d'aquesta forma aplicar la retribució complementària de “complement de
productivitat” regulat en l'article 43.2c de l'Estatut Marc (EM).
La Conselleria de *Sanitat transforma i eludeix la seua responsabilitat,
com a servei públic, d'aportar els mitjans necessaris per a cobrir de
forma adequada i eficient les necessitats assistencials dels ciutadans, i
s'empara en un programa conjuntural, subjecte a dotació pressupostària,
complex en el seu desenvolupament i que, sens dubte, trencarà l'equitat de la
prestació sanitària entre els diferents departaments de salut.

CINC. - Aquest nou acord, que el propi text defineix com a renovació dels
anteriors i als quals substitueix, i que també naix, com els precedents, amb la
intenció de ser conjuntural, però que contempla la renovació anual en la seua
dotació pressupostària, no millora els anteriors i té importants punts que seran
inacceptables per a la majoria dels treballadors sanitaris implicats, que
possiblement deixaran de col·laborar voluntàriament en aquest.
SIS.- S'estableixen unes condicions i autoritzacions per a participar en aquest,
unes formes de distribució dels pacients amb les seues excepcions per a
incloure'ls en el programa, formes de control de l'activitat prèvia i del propi
autoconcert i, finalment, unes retribucions per “acte assistencial” que són
més pròpies d'un contracte mercantil, inacceptable per la “baixa temerària”
de les retribucions del seu personal, q u e no valora la qualificació
necessària dels seus professionals per a realitzar les intervencions
quirúrgiques i les proves complementàries, la variabilitat en les manifestacions
d'una mateixa patologia i les possibles complicacions quan parlem de pacients i
que, sens dubte, crearan un clima laboral conflictiu.
D'altra banda, els autoconcerts només tenen en compte al personal que
se'ls aplica, però no a la resta de professionals que també està implicat:
personal de serveis de radiodiagnòstic, anàlisis clíniques, hematologia,
anatomia patològica, de les plantes d'hospitalització, consultes externes,

administratius, etc., que reben una sobrecàrrega de treball sense cap
compensació.

SET. - És un mal acord des de tots els angles, enutjós i que ha “ofés” a una
part majoritària dels professionals que podrien participar en aquests
autoconcerts en posar negre sobre blanc, en termes econòmics, la qual cosa
la Conselleria valora el treball que realitzen.

HUIT. - Un nou acord de autoconcerts no és cap solució, més quan portem
arrossegant el problema de les demores en les llistes d'espera quirúrgiques
durant dècades. El que inclou aquest programa de autoconcerts és simple
i planament activitat assistencial normal que ha de ser atesa sense
demores i de forma adequada. No és un “programa concret” més enllà de
l'assistència normal de la cartera de serveis i, per tant, no deu ni pot ser
inclòs com una retribució contemplada en l'article 43.2.c del EM.
A més, s'ha mostrat ineficaç després de tant temps intentant solucionar
problemes de demores en la llista d'espera quirúrgiques a força d'augmentar la
jornada laboral ordinària del mateix personal que conforma els serveis, sense
augmentar els recursos humans necessaris per a l'activitat assistencial real que
assumeixen, i que és la causa real de les demores mantingudes en el temps de
les llistes d'espera.

NOU. - Portem, també, més de 10 anys realitzant una tasca preventiva de
patologies oncològiques freqüents a força d’autoconcerts, sense que la
Conselleria de *Sanitat haja realitzat cap planificació ni inversió en recursos
humans, en tot aquest temps, per a incorporar aquesta labor preventiva
necessària i dotar-la com una necessitat estructural, com realment és.

DEU. - Per a resoldre situacions de necessitat assistencial,
“conjunturals”, és a dir, per als casos puntuals o urgents de necessitat, la
legislació estableix la possibilitat de formalitzar nomenaments temporals,
com és el cas dels nomenaments eventuals d’ acumulació de tasques, tal
com regula l'Article 9 del *EM.
Donar resposta a aquestes necessitats utilitzant altres vies és un pas
més enllà en el camí del frau de llei, i més greu que l'abús de la temporalitat per
a cobrir necessitats assistencials que són estructurals.
D'aquesta forma, la Conselleria de Sanitat i el Consell fan absolutament
el contrari al que s'havien compromés amb els seus treballadors i amb els
ciutadans, sobreexplotan al personal i creen ocupació precària en lloc
d'ocupació estable de qualitat amb l'adequació de les plantilles en Sanitat per a

poder donar una assistència a la població correcta, tant en els temps com en
els serveis.

ONZE. - Es continua per la senda d'oferir solucions a les necessitats
assistencials de la població que només són un pegat de “baix cost”, en lloc de
planificar i dotar de forma legal i correcta dels recursos humans necessaris, i
actuant en la mateixa línia descaminada que el govern precedent. En lloc
d'adequar les plantilles dels diferents serveis sanitaris a les funcions i a les
càrregues de treball assistencial a realitzar, continuen utilitzant els
nomenaments d'atenció continuada, pagant per hores i negant els drets que
reconeix la llei als treballadors temporals, i així solucionar la cobertura de
l'assistència continuada a la població. Continuen formalitzant els nomenaments
a dies solts o setmanals amb cessaments els festius i caps de setmana, per a
cobrir absències programades dels membres d'un equip/ servei, sense cotitzar
ni retribuir com deu els caps de setmana i festius que separen la seqüència de
nomenaments assignats. I, finalment, estableixen els autoconcerts, en lloc de
nomenaments temporals, tal com regula l'Estatut Marc en el seu article 9: “Per
raons de necessitat, d'urgència o per al desenvolupament de programes de
caràcter temporal, conjuntural o extraordinari, els serveis de salut podran
nomenar personal estatutari temporal”.
Aquesta contractació temporal, seguint la normativa vigent d'ocupació
temporal de la Conselleria de sanitat, hauria de ser el primer pas per a atendre
aquesta demanda assistencial dins d'una prelació de contractació com ocorre
en la regulació dels reforços en Atenció Primària, sempre que no hi haja
personal que haja sol·licitat mòduls de treball substitutius de guàrdies per a
cobrir aquesta necessitat assistencial, també en complint la normativa vigent.
És a dir, només s'aplicaria l'acord d’autoconcerts, com a última mesura,
per a poder atendre les necessitats dels ciutadans sempre que no existiren
professionals pendents d'autorització de mòduls per a aquesta funció o fóra
impossible cobrir amb un nomenament temporal eventual aquesta necessitat.

DOTZE. - Toda aquella activitat assistencial que es pretén cobrir amb la
fórmula dels autoconcerts és el que l'Estatut Marc estableix que ha de ferse amb els nomenaments temporals que, en el termini màxim de 2 anys, si
persistira la necessitat serien places vacants per a cobrir per interinitats i en
tres anys màxims serien cobertes per personal fix.
Aquest és el mal que ens fa a tots els autoconcerts. No creixerà
l'ocupació estable mentre acceptem, l'Administració i els treballadors
sanitaris, aquest tipus de solucions. Mai es plantejarà de debò una millora
salarial mentre s'opte per pujar-la a força de més hores de treball mal
retribuïdes.

Per tot l'anteriorment exposat sol·licite:

1.- Que la Conselleria de Sanitat inste al Consell que s'implanten els recursos
econòmics necessaris, en la Llei de Pressupostos per al 2019, que permeten
adequar les plantilles dels serveis implicats en l'assistència sanitària a la
població i aconseguir que el temps d'espera per a realitzar una consulta, una
intervenció quirúrgica o una exploració diagnòstica siga el que s'establisca com
a adequat per a cada patologia.
2.- Es limite la utilització de l'Acord de 26 de octubre de 2018, del Consell per a
quan no es puga cobrir aqueixa necessitat per mòduls o realitzar una
contractació temporal en acumulació de tasques per existir personal de la
categoria/especialitat disponible seguint els procediments establits en la
normativa vigent d'ocupació temporal en les *IISS públiques.
3.- Que s'establisquen els nomenaments temporals necessaris en cada servei
perquè es puga desenvolupar aquesta labor assistencial de forma programada i
permanent, i evitar així la demora excessiva en les llistes d'espera quirúrgica i
per a la realització de les proves complementàries.
4.- Es retiren els annexos I i II d'aquest Acord de autoconcerts i es tornen
regular les retribucions, valorant de forma correcta, el treball realitzat pels
professionals i treballadors sanitaris implicats.
5.- Es faça un estudi sobre la càrrega de treball que suposa per al personal que
no es veu implicat de forma directa en els autoconcerts i es reforcen amb el
personal necessari per a dur a terme de forma adequada aqueix treball.

València 5 de novembre de 2018

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.
NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM.
UNEIX-TE A NOSALTRES
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